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Referat af FSC Danmarks generalforsamling  

tirsdag d. 04. maj 2021 (afholdt online) 
 
 
 

1. Valg af ordstyrer og referent   
Direktør Søren Dürr Grue bød velkommen til generalforsamlingen og gennem-
gik dagsordenen. 
 
Søren foreslog Michael Jakobsen, som ordstyrer. Da der ingen indvendinger 
var eller andre kandidater, blev Michael valgt som ordstyrer.  
 
Michael K. Jakobsen takkede for valget og gik videre med punkt 1 – valg af re-
ferent. Michael K. Jakobsen foreslog Loa Dalgaard Worm fra FSC Danmark 
som referent. Der var ingen indvendinger eller andre kandidater og Loa blev 
valgt som referent. 
 
 
 

2. Godkendelse af indkaldelse til generalforsamling  

Michael K. Jakobsen gengav FSC Danmarks vedtægter vedrørende indkal-
delse til generalforsamling, punkt 6.2. Michael konstaterede, at der blev indkaldt 
til generalforsamling via FSC Danmarks hjemmeside d. 9. marts og ligeledes 
via e-mail til FSC Danmarks medlemmer d. 11. februar med foreløbig dagsor-
den. Endelig dagsorden og bilag blev sendt til medlemmer via e-mail d. 20. 
april. Med henvisning til FSC Danmarks vedtægter konstaterede Michael K. Ja-
kobsen, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt.  

3. Valg af to referatkontrollører 
Michael K. Jakobsen fortalte, at FSC Danmark på forhånd havde fået tilsagn fra 
Nina Rask, JYSK og Kent Skovgaard, Preferred By Nature om at være referat-
kontrollører. Der var ingen indvendinger eller andre kandidater, så Kent Skov-
gaard og Ninna Rask blev valgt som referatkontrollører. 
  

4. Formandens beretning 
Michael gav ordet til formand for FSC Danmark Peter Kristensen fra Ørsted og 
Morten Brodde fra FSC Danmark, der gennemførte formandens beretning i in-
terviewform. 
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Morten lagde ud med at spørge Peter omkring status i den danske naturpolitik 
og de internationale naturpolitikker. Peter forklarede, at der er kommet markant 
mere fokus på urørt skov internationalt og i Danmark og at FSC i den forbin-
delse kan og skal spille en rolle – både for at levere løsninger til certificerede 
skovejere i at kunne bruge tilbud som økosystem services og til at støtte flere 
skovejere til at blive FSC certificerede. Peter forklarede, at sekretariatet oplever 
en forøget interesse for certificering fra alle brugergrupper – fra private skov-
ejere af små skove til kommuner og større skovejere. Peter understregede, at 
FSC Danmark naturligvis støtter, hvor muligt og hvor interessen er samt at det 
er essentielt i strategien, at sekretariatet arbejder for at øge efterspørgslen på 
certificering af alle skovens produkter til alle brancher, der aftager danske skov-
baserede produkter og ikke kun enkelte brancher. Derved øges den samlede 
værdi af certificeringen for skovejerne.  
 
I forlængelse herfra spørger Michael Glud, HedeDanmark, om FSC vil søge om 
forhåndsgodkendelse under de nye EU-krav til vedvarende energi fra bio-
masse. Peter K. Kristensen svarer, at beslutningen omkring dette ligger hos 
FSC International og at denne efter planen vil tages i starten af juni. Han fortæl-
ler samtidig, at FSC Danmark har opfordret til, at FSC søger om godkendelse. 
Michael Glud understreger vigtigheden af ansøgningen og opfordrer alle med-
lemmer til at være opmærksomme på emnet, da det efter hans mening vil være 
essentielt for FSCs eksistens. 
 
Morten Brodde spørger Peter K. Kristensen hvordan FSC Danmark har klaret 
et år med global pandemi og hvad strategien fra bestyrelsen har været for at 
styre foreningen igennem krisen. Peter fortæller, at bestyrelsen tidligt beslut-
tede at fastholde bemanding og aktivitetsniveau fremfor at skære ned. Dette 
belært af tidligere kriser, hvor FSC Danmark har oplevet markant vækst under 
og lige i kølvandet på kriser. Peter roste sekretariatets medarbejdere for at om-
stille arbejdsliv, projekter og fundraising lynhurtigt samt støtte de mange med-
lemmer med ønske om at satse endnu hårdere på bæredygtig omstilling, hvor-
ved strategien synes at være lykkes. FSC Danmark er således kommet ud af 
2020 med markant vækst på både medlemmer (10 stk. / 12%), certifikater i 
skovbrug (3 stk. / 20%) og sporbarhed (78 stk. / 9%) samt licenser (21 stk./ 
24%).  
 
Peter K. Kristensen forklarede, at sekretariatet ser en tendens, hvor medlem-
merne går væk fra at fokusere på enkelte produkter som certificerede til at ar-
bejde med fuld portefølje og at flere og flere medlemmer også arbejder med de-
res brandfortælling, deres sociale ansvar, og meget mere. Han forklarede 
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hvordan sekretariatet hjælper disse medlemmer 1:1 og at rekordmange har 
brugt sekretariatet til at komme et spadestik dybere i deres kommunikation om-
kring ansvarlighed, bæredygtig og certificering og bruge det langt mere aktivt.  
 
Han fortalte endvidere, hvordan FSC Danmark med støtte fra Industriens fond 
gennemført projektet Build Back Better, hvor sekretariatet i samarbejde med 
Märk har hjulpet og hjælper 15 SMVer igennem et dybere forløb fokuseret på at 
integrere ansvarlighed i virksomhederne. Hvert forløb har været unik til virk-
somheden og fokuseret på deres særlige behov.  
 
Peter K. Kristensen fortalte, at behovet og lysten til at bruge FSC og FSC Dan-
mark som platform fælles arbejde er kraftigt stigende, og at bestyrelsen og han 
personligt ser en meget vigtig rolle i FSC Danmark som facilitator for endnu 
mere samarbejde på tværs. Sekretariatet skal således understøtte tendensen, 
at flere medlemmer går sammen om at løfte problematikker og finde løsninger. 
Det kan være virksomheder imellem og det kan være NGO’er og virksomheder, 
som laver partnerskaber, hvor FSC Danmark bruges som faciliterende led.  
 
Ligeledes fortalte han, hvordan vi i 2020 har set nye markeder og nye produkter 
komme i fokus med FSC og eksemplificerede dette ved tekstil-markedet og 
gummimarkedet, men fremhævede også projektcertificering i byggeriet, som en 
begyndende tendens.  
 
Morten spurgte Peter K. Kristensen om fokus for de kommende år, hvortil Peter 
svarede, at sekretariatet vil arbejde mere og koncentreret med at gøre værdien 
af FSC især i starten af kæden stærkere hos skovejerne. Han forklarede, hvor-
dan eksempelvis økosystem services kan bruges til at skabe større værdi af 
certificering for skovejerne.  
Han fortalte også om, hvordan FSC Danmark til stadighed vil arbejde med arts 
diversificering især på træ fra tropiske skove og at sekretariatet i øjeblikket er 
udfører to store projekter, hvor de faciliterer samarbejde på tværs af hele klo-
den for at få flere arter i spil.  
 
Adspurgt hvad der vil blive bestyrelsens fokus i de kommende år, svarede Pe-
ter K. Kristensen, at der er fokus på en professionalisering af FSC Danmark or-
ganisationen med styrkelse af hvordan organisationens organer er sat sam-
men. Dette indebærer også at gøre det interessant for NGO’er at engagere sig 
mere i FSC Danmarks arbejde og sikre, at vi som organisation har tilbud, der er 
relevante for dem. Dette vil spille en stor rolle i den strategiproces, som besty-
relsen skal i gang med i 2021.  



 Forest Stewardship Council® 
 
 

 

 

4 af 6 

FSC Danmark · www.fsc.dk · FSC® F000208  

Ryesgade 9, 2. tv. · 8000 Aarhus C · Danmark 

+45 8870 9518 · info@fsc.dk 
 

 
Peter sluttede af med at understrege, at sekretariatet og FSC Danmark natur-
ligvis som altid vil fokusere allermest på at gribe alle de muligheder, der ligger 
foran næsen i form af markeder, der vækster. Dette kan være både brancher, 
der har arbejdet længe med FSC (som eksempelvis møbelbranchen, køkken-
branchen, byggeriet eller papirbranchen) og de nye, der er på vej. (som eksem-
pelvis tekstil og økosystem services.)  
 
 

5. Fremlægning og godkendelse af regnskab for 2020 
Michael K. Jakobsen gav ordet til formand Peter K. Kristensen, som præsente-
rede regnskabet for 2020 i nøgletal. Peter K. Kristensen fortalte, at 2020 har 
været et godt år for FSC Danmark trods usikkerheden affødt af COVID-19 pan-
demien. Peter K. Kristensen fortalte, at regnskabet bliver offentlig tilgængelig 
for alle efter generalforsamlingen.  
 
Medlemskontingenter og projekter er FSC Danmarks største indtægtskilder, da 
de står for henholdsvis 48 % og 21 % af indtægterne. FSC Internationals tilskud 
udgør 10 % af indtægterne, så FSC Danmark er primært selvfinansieret. Vare-
mærkelicenser, som vækster, udgør 9 % af sekretariatets samlede indtægter. 
Personaleomkostninger og projektudvikling fylder mest i udgifterne, hvor de ud-
gør 86%.  
 
FSC Danmark havde i 2020 i alt indtægter for 5.599.202 kr. og udgifter for 
5.262.873 kr. Årets resultat var 336.329 kr., hvorved egenkapitalen for forenin-
gen ved udgangen af 2020 var 415.169 kr. 
 
Michael K. Jakobsen konstaterede, at der ikke var spørgsmål til regnskabet for 
2020, og regnskabet blev herefter godkendt. 
 

6. Fastsættelse af medlemskontingent 
Michael K. Jakobsen gav ordet til Peter K. Kristensen, som fremlagde bestyrel-
sens forslag om en forøgelse af medlemskontingentet med 5% (i afrundede tal) 
samt en sænkelse af kontingenterne for almene organisationer. Indstillingen er 
begrundet i, at kontingentet ikke blev justeret i 2020 for at afvente effekten af 
pandemien. 
 
Michael K. Jakobsen spurgte generalforsamlingen, om der var indvendinger, 
hvilket ikke var tilfældet. Michael K. Jakobsen konstaterede, at de foreslåede 
ændringer i medlemskontingenter blev godkendt. 
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7. Fremlægning og godkendelse af budget for 2021 
Michael K. Jakobsen gav ordet til Peter K. Kristensen, som fremlagde budgettet 
for 2021 i nøgletal. Ifølge Peter K. Kristensen er medlemskontingenterne fortsat 
en stor indtægtskilde og herefter projekter. Disse indtægtskilder udgør 80 % af 
organisationens indtægter, som svarer stort set til 2020. Peter K. Kristensen 
forklarede, at man forventer, at omsætningen fastholdes på svarende niveau til 
2020. Det forventes, at der kommer flere varemærkelicenser, medlemskaber og 
projektindtægter. Personale omkostninger og projektudførelse udgør samlet 
87% Herudover fylder udgifter til administration og personale også mindre i de 
samlede udgifter. Der budgetteres med et resultat på 195.307 kr. 
 
Michael K. Jakobsen bad Peter K. Kristensen forklare FSC Danmarks økonomi-
ske strategi i forhold til størrelsen på det budgetterede overskud. Peter K. Kri-
stensen forklarede, at FSC Danmark ikke skal tjene penge men i stedet fokuse-
rer på at opbygge en egenkapital, som sikrer de ansatte på sekretariatet mod 
konjunkturer, men at medlemmernes kontingenter herudover skal ud og ar-
bejde til fremme for FSC-sagen.  
 
Michael K. Jakobsen spurgte generalforsamlingen, om der var spørgsmål eller 
indvendinger til FSC Danmarks 2021-budget. Da det ikke var tilfældet, konsta-
terede Michael, at budgettet for 2021 dermed blev godkendt. 
 
  

8. Valg til bestyrelse 
Michael K. Jakobsen forklarede, at der er fem medlemmer i det økonomiske 
kammer i bestyrelsen, hvoraf tre er på valg. Det er henholdsvis Peter K. Kri-
stensen, Ørsted, Jakob Bressendorf, Horn Bordplader og Jakob Lamm Zeu-
then, Dansk Erhverv, som alle genopstiller. Der var forud for generalforsamlin-
gen ikke meldt andre kandidater til sekretariatet. Michael K. Jakobsen spurgte, 
om der er andre, der ønskede at stille op. Da det ikke var tilfældet, konstate-
rede Michael K. Jakobsen, at Peter K. Kristensen, Jakob Bressendorf og Jakob 
Lamm Zeuthen automatisk blev valgt ind, da der var tre ledige pladser, og der 
var tre kandidater. Peter K. Kristensen og Jakob Bressendorft præsenterede 
herefter sig selv. Jakob Lamm Zeuthen var ikke til stede og kunne derfor ikke 
præsentere sig.  
 
Michael K. Jakobsen fortalte, at der på nuværende tidspunkt er fem pladser i 
bestyrelsens miljøkammer og fire ledige pladser. På valg var Marie Sigvardt, 
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Red Orangutangen, som genopstiller. Michael K. Jakobsen fortalte, at der forud 
for generalforsamlingen ikke var meldt andre kandidater til sekretariatet. Mi-
chael K. Jakobsen spurgte, om der er andre, der ønskede at stille op i miljø-
kammeret i bestyrelsen. Da det ikke var tilfældet, blev Marie Sigvardt automa-
tisk valgt ind uden afstemning, da der er flere ledige pladser, end der er opstil-
lede kandidater. Herefter præsenterede Marie Sigvardt sig selv.  
 
Michael K. Jakobsen fortalte, at der på nuværende tidspunkt er fem pladser i 
FSC Danmarks sociale kammer og at alle fem er ledige. På valg er Jesper 
Lund-Larsen fra 3F, som har meldt sit kandidatur forud fra generalforsamlingen 
på vegne af sig selv og BAT kartellet. Michael K. Jakobsen spurgte, om der er 
andre, der ønskede at stille op i miljøkammeret i bestyrelsen. Da det ikke var 
tilfældet, blev Jesper Lund-Larsen automatisk valgt ind uden afstemning, da der 
er flere ledige pladser, end der er opstillede kandidater. Herefter præsenterede 
Jesper Lund-Larsen sig selv. 
 
Michael K. Jakobsen sluttede af ved at ønske de genvalgte og valgte kandida-
ter tillykke med valget. Der var ingen spørgsmål til bestyrelsesvalget. 
 
 

9. Spørgsmål og forslag fra medlemmer og bestyrelsen 

Michael K. Jakobsen konstaterede, at FSC Danmarks sekretariat ikke havde 
modtaget forslag fra medlemmer eller bestyrelse forud for generalforsamlingen. 
Michael K. Jakobsen spurgte om, der var spørgsmål blandt de fremmødte, hvil-
ket ikke var tilfældet. 
 

10. Evt. 

Michael K. Jakobsen spurgte generalforsamlingen, om der var bemærkninger til 
punktet eventuelt, hvilket ikke var tilfældet. Herefter takkede Michael K. Jakob-
sen for god ro og orden og erklærede, at generalforsamlingen var afsluttet. 

 

 


